
 خيبر پختونخوا  سيکرٹريٹ اسمبلی صوبائی

 کارروائیفہرست 

 ءبروزجمعہ 2022مارچ11مورخہ
 بجےصبح 10:00بوقت 

 

  تالوت کالم پاک و ترجمہ       ۔1
  -درج ذيل  سواالت کے جوابات ديئے جائيں گے، -:وقفہ سواالت  ۔2

 محکمہ ُرکن  صوبائی اسمبلی سوال نمبر نمبر شمار محکمہ ُرکن  صوبائی اسمبلی سوال نمبرنمبر شمار

)1( )4( داخلہمحترمہ ريحانہ اسماعيل صاحبہ 13772   داخلہ جناب عنايت هللا صاحب 13923 

)2(  داخلہ جناب سراج الدين صاحب 13984 (5) داخلہ محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ 13749 

)3(      سياحتجناب سردار حسين بابک صاحب 13925 

 (اگر کوئی ہوں)   کين کی درخواستيںرخصت کے لئے معزز ارا  ۔3

  (اگر کوئی ہو)   جناب سپيکر صاحب کی جانب سے اعالن  ۔4

منجانب جناب رياض خان صاحب، ُرکن صوبائی اسمبلی پيش کی جائے 175نمبر ريک استحقاقتح  ۔5
  گی(کاپی منسلک ہے)۔

  

محترمہ نگہت ياسمين ور محترمہ آسيہ اسد صاحبہ ا منجانب410اور  409اتنمبريک التواءراتحمماثل   ۔6
  ، ُرکن صوبائی اسمبلی پيش کی جائے گی(کاپی منسلک ہے)۔ہصاحباورکزئی 

 

    پيش کئے جائيں گے،۔   توجہ دالؤنوٹسزمندرجہ ذيل   ۔7
  ، ُرکن صوبائی اسمبلی (کاپی منسلک ہے)۔محترمہ ثمر ہارون بلور صاحبہ منجانب2253) نمبر 1(
  ، ُرکن صوبائی اسمبلی(کاپی منسلک ہے)۔مد  خان صاحبجناب وقار اح منجانب2305) نمبر 2(
  

بچوں کے تحفظ اور خيبر پختونخوا  ”صاحب برائے زکواة، عشر و سماجی بہبود جناب وزير  ۔8
  ميں پيش کريں گے۔ايوان“ء2022(ترميمی)  بل مجريہ  فالح/بہبود

  
اور کتب  زيخيبر پختونخوا  پريس، اخبارات، نيوز ايجنس ”صاحب  اعلیٰ  جناب وزير  ۔9

  ميں پيش کريں گے۔ايوان“ء2022بل مجريہ  (ترميمی)  رجسٹريشن
  
  

  سيکرٹری

  صوبائی اسمبلی خيبر پختونخوا                  



PROVINCIAL ASSEMBLY OF KHYBER PAKHTUNKHWA 

LIST OF BUSINESS 
 

Friday, the 11th March, 2 022 at 10:00 A.M. 
 

1. Recitation from the Holy Quran followed by its Translation. 
 

2. Question Hour: The following questions will be taken-up for answers,- 
 

S# Question # MPA Department S# Q۔ # MPA Department 
)1(  13772 Ms. Rehana Ismail Home )4(  13923 Mr. Inayatullah Home 

)2(  13749 Ms. Shagufta Malik Home (5) 13984 Mr. Siraj ud Din Home 

)3(  13925 Sardar Hussain Babak Tourism      

 
3. Leave applications of the Honorable Members. (if any) 
4. Announcement from the Chair.    (if any) 
5. Privilege Motion No. 175 of Mr. Riaz Khan, MPA will be taken-up. (Copy 

enclosed) 
 
6. Identical Adjournment Motion No’s 409 & 410 of Ms. Asiya Asad and 

Ms. Nighat Yasmeen Orakzai, MPA will be taken-up. (Copy enclosed) 
 
7.       The following Call Attention Notices will be taken-up,-   

(a) No. 2253 of Ms. Samar Haroon Bilour, MPA. (Copy enclosed) 
(b) No. 2305 of Mr. Waqar Ahmad Khan, MPA. (Copy enclosed) 
 

8. The Honorable Minister for Zakat, Ushr, Social Welfare will introduce 
“the Khyber Pakhtunkhwa Child Protection and Welfare 
(Amendment) Bill, 2022” in the House. 
 

9. The Honorable Chief Minister will introduce “the Khyber Pakhtunkhwa 
Press, Newspapers, News Agencies and Books Registration 
(Amendment) Bill, 2022” in the House. 

 
 
 

   Secretary, 
Provincial Assembly of Khyber  
         Pakhtunkhwa 


